
Necesitățile
mediului de afaceri
în contextul
economic actual
Daniel Anghel

Liderul departamentului de Consultanță fiscală și juridică

PwC România, Vicepresedinte FIC

Noiembrie 2018



PwC

Execuția bugetară și colectarea taxelor și impozitelor

Cerințele mediului de afaceri în materie de fiscalitate

Agenda
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Execuția bugetului general consolidat se încheie cu un deficit 
considerabil, în timp ce încasările din TVA continuă trendul 
descendent

Sursa: Execuția bugetului general consolidat al 
României în primele nouă luni 2018 vs. 2017

Deficit de 16,8 miliarde de lei 
în primele 9 luni – mai mult 
decât dublu față de aceeași 

perioadă în 2017

2018 2017

1.77% 
PIB

0.79% 
PIB

Trend descendent în ceea ce 
privește veniturile din TVA

Sursa: Execuția bugetului general consolidat al 
României în primele nouă luni 2018, 2017, 2016, 2015

Deficit la colectare 
TVA => pierdem 

6.13 mld euro

36%

Sursa: Studiul VAT Gap 2018 
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Total încasări din impozite și contribuții sociale - % PIB - 2017

Sarcina fiscală - 2017

Surse: EUROSTAT, Studiul Paying Taxes 2019 

Nivelul de colectare și sarcina fiscală

25.7

40%
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Priorități pentru mediul de 
afaceri versus dezbateri curente  
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Priorități termen scurt

Promovarea priorităților CDR din cadrul programului de guvernare (Codul

Economic, legea prevenției, reorganizarea ANAF)

Legea evaziunii fiscale

Modificările Codului de Procedura Fiscală

Priorități termen mediu-lung

Simplificarea și creșterea transparenței procedurilor fiscale (înregistrarea 

în scopuri TVA, simplificarea D394, diminuarea evaziunii fiscale, 

implementarea SAF-T / monitorizării orizontale)

Consolidarea fiscală (impozit pe profit), menținerea cotei unice, plafonarea 

contribuțiilor sociale)

Continuarea eforturilor pentru echilibrarea relației dintre ANAF și mediul de 

afaceri

Implementarea ATAD în Codul Fiscal - reguli privind

deductibilitatea dobânzilor

Consolidarea fiscală

Codul de procedură fiscală: modificări solicitate de mediul

de afaceri

Plata defalcată a TVA

Modernizarea ANAF și creșterea colectării 

VS
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Implementarea ATAD 
în Codul Fiscal - reguli 
privind deductibilitatea 
dobânzilor
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REGULI CURENTE

Plafon fix deductibil 200 mii EUR

+

Plafon deductibil variabil

10% din baza de calcul (EBITDA ajustat)

REGULI PROPUSE

Plafon fix deductibil 1 mil EUR

+

Plafon deductibil variabil

30% din baza de calcul (EBITDA ajustat)

Ce fac alte 

state?
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Consolidarea fiscală 
privind impozitul pe 
profit

Eligibilitate

Societățile trebuie să facă parte dintr-un grup (condiție minimă deținere

drepturi vot sau participație la capital 75%)

Reportarea pierderilor

Includerea în perimetrul de consolidare a pierderilor reportate anterior 

intrării în grup

Aspecte privind prețurile de transfer

Simplificare documentare prețuri de transfer
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Codul de procedură fiscală: 
modificări solicitate de mediul de afaceri
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03

01

Obligații fiscale restante

Neincluderea obligațiilor fiscale suspendate prin

SGB în certificatul de atestare fiscală

Stingerea diferențelor de obligații fiscale

Stingerea diferențelor de obligații fiscale stabilite 

prin decizii de impunere prin raportare la termenul 

de plată

Restituirea sumelor

Restituirea sumelor pentru care s-a dispus anularea

actului administrativ fiscal în instanță în baza

certificatului de grefă
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Mecanismul de plată defalcată contravine Directivei de TVA 
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Mediul de afaceri

Comisia Europeană

Autoritățile Române

Decizia Comisiei Europene

• Mecanismul split TVA introdus de România este contrar Directivei UE privind TVA și a libertății furnizării de 

servicii între statele membre ale Uniunii Europene;

• Solicitarea României de derogare de la Directiva EU privind TVA pentru mecanismul de plată defalcată a fost

respinsă;

• România se află în prima fază a unei proceduri de infringment privind mecanismul de plată defalcată a TVA;

Mediul de afaceri

• Argumentele aduse de către Comisia Europeană au fost expuse de către 

mediul de afaceri anterior implementării

Abordarea Autorităților Române

• Modelul split TVA implementat în România nu modifică regulile 

prevăzute de Directiva EU privind TVA
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